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In de kijker:
Günther Peeters

V

ier jaar terug vestigde
Günther zich, afkomstig van
Kapellen, met zijn gezin aan
de Boshoek in Dessel. Eén van die
mooie Desselse straten die ook
haar eigen straatfeest heeft.
Als jonge ondernemer, die met
beide voeten in de realiteit staat,
koos Günther snel voor de N-VA.
Hij werd niet alleen lid maar
versterkte ook onze bestuursploeg. Vorig jaar was hij kandidaat
bij de gemeenteraadsverkiezingen
en liet als nieuwkomer wat
stemmenaantal betreft (271) heel
wat gevestigde Desselaars achter
zich. Begin dit jaar werd hij bij de
interne bestuursverkiezingen
ondervoorzitter van onze lokale
afdeling en maakt op die manier
deel uit van ons kernbestuur.
Günther studeerde samen met
Bart De Wever maar koos voor de
hogere studies een andere
richting. Hij is master in de
Germaanse Talen en specialiseerde zich in Bedrijfskunde en
Meertalige Zakelijke Communicatie,
o.a. aan de Engelse University of
Hull. Met zijn eigen bedrijf G-PEC
worden bedrijfsfeesten en evenementen
verzorgd, als ook bedrijfscommunicatie. Maar Günther kijkt
verder dan zijn eigen
onderneming. Hij is niet alleen
actief in de N-VA, hij is ook lid van
werkgeversorganisaties en
participeert samen met
verschillende andere Desselse
ondernemers aan onze
Gemeentelijke Adviesraad Lokale
Economie. Op die manier tracht
hij het
gemeentebeleid
naadloos aan te
sluiten bij de
verzuchtingen
van al wie
onderneemt in
onze gemeente.

B

este Desselaars,
De N-VA werkt aan een gezinsvriendelijk en kindvriendelijk beleid.
Natuurlijk willen wij in eerste instantie dat Vlaanderen volledig bevoegd
wordt voor het gezinsbeleid en dus ook voor de kinderbijslag.
Daarna moet de kinderbijslag hervormd worden waardoor die beantwoordt aan
de reële opvoedingskost.
Werk en gezin moeten beter combineerbaar zijn. De N-VA ijvert al jaren voor een
werknemersstatuut voor onthaalouders en dat dienstencheques ervoor zouden
zorgen dat er voldoende betaalbare kinderopvang mogelijk wordt.
Via tijdspaarrekening willen we het voor werknemers mogelijk maken om tijdelijk
minder te werken of hun loopbaan te onderbreken om bij te tanken, competenties
te versterken of de zorg voor kinderen of ouders op te nemen. Met deze tijdspaarrekening integreren we het tijdskrediet en de diverse verloven zoals
ouderschapsverlof en palliatief verlof.
De N-VA wil een Vlaams actieplan jongerenwelzijn. Het sociaal welzijn van jongeren staat mee centraal in het schoolbeleid. Jongeren moeten volwaardig kunnen
participeren in het besluitvormingsproces en dat niet alleen over jeugdthema’s.
De vergrijzing van onze samenleving dwingt ons tot een actief seniorenbeleid.
De N-VA wil mensen op een sociaal verantwoorde manier langer aan het werk
houden door financiële en fiscale stimuli, via uitgroeibanen, door de beperking en
afbouw van vervroegde uittreding en door het aanmoedigen van mensen die na
hun pensioen willen verder werken.
Ook in onze gemeente werken wij hieraan, want samen staan we sterk.
Met vriendelijke groeten,
Nancy Stukken
Voorzitter N-VA Dessel
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Zondag 6 oktober

N-VA mosselfeest

Mosselen 16 euro en andere gerechten ook
aan schappelijke prijzen
Kristoffelzaal Heide van 11.30 tot 20.00 uur
vooraf inschrijven niet noodzakelijk,
wel gewenst
tijdens de kantooruren: 014/37.24.54
of via kris.vandijck@n-va.be

Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

Nieuwbouw school en kinderopvang.

D

e sloop van het oude gedeelte van de gemeenteschool en het oude
schoolhuis is al gebeurd. Deze hinderlijke werkzaamheden vonden plaats
voor het schooljaar start op 2 september. Op die manier moet de geluidshinder voor de lagere school beperkt worden. De kleuterschool verhuist voor de
duur van de werkzaamheden naar Brasel. Het oude schooltje daar kreeg een
facelift waardoor, ook na de tijdelijke huisvesting van de kleuters, dit gebouw
dienst kan blijven doen voor onze lokale gemeenschap. Zo werden de ramen met
dubbele beglazing van het te slopen gebouw in de Lorzestraat uitgebroken en
overgeplaatst naar Brasel waar de ramen versleten waren en nog enkele
beglazing hadden. Een spaarzame win-win in alle opzichten. School organiseren
op twee plaatsen op twee kilometer van elkaar is niet evident. Niet voor het
personeel en directie, niet voor de ouders. Wij vragen hen wel het nodige begrip
op te brengen voor die tijdelijke ongemakken al mag gezegd dat de tijdelijke
huisvesting in Brasel zeker mag gezien worden.
Na de sloop kan de nieuwbouw starten: lagere schoolklassen, directieruimte,
eetzaal, turnzaal, kleuterschool, sanitaire installaties en buitenschoolse kinderopvang. Allemaal noodzakelijke investeringen die onze gemeenschap ten goede
komen. De Gildestraat is gedurende de hele bouwperiode afgesloten tussen
Lorzestraat en Netestraat. Dit om de veiligheid te garanderen en een vlot bereik
van de werf door werfverkeer mogelijk te maken.

Voetbalkalenders.

D

essel en Witgoor Sport zijn aan
de nieuwe competitie in respectievelijk tweede en vierde afdeling
begonnen en de kalendertjes van N-VA
konden niet uitblijven. Al ruim dertig
jaar zorgen we ervoor dat onze
voetbalsupporters weten waar en
wanneer ze verwacht worden om hun
238 elftal aan te moedigen. Bovendien
mogen we er fier op zijn dat onze
gemeenschap op voetbal vlak hoge
ogen blijft gooien. Wie doet het ons na?
Want geef toe, uit honderden stemmen
“Scheepjes die varen” horen zingen op
de Leunen in Geel na een 1-2 overwinning, of Witgoor dat dit jaar de ploeg
van ’t dorp mag genoemd worden, het
zijn emoties die we koesteren.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be
Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Gemeenteraad.

U

it de gemeenteraad van juli l.l.
onthouden we vooral beide
zaken:
- De rekening van 2012 werd
afgesloten en goedgekeurd.
In de gewone dienst werd bijna
1 miljoen euro overgehouden.
Een bedrag dat we konden inschrijven
in het buitengewoon reservefonds, het
spaarboekje van ons allen.
- De voorwaarden werden vastgelegd
voor het onderhoud van een aantal
asfaltwegen. Er wordt voor 2013 een
ruime 95.000 euro uitgetrokken.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma
2013-2018:
“3.2.8 Waar preventie niet
volstaat wordt gecontroleerd
en gesanctioneerd.
Dit zowel door onbemande als
bemande snelheidscontroles.”

Snelheidscontroles.
De voorbije periode werden volgende snelheidscontroles uitgevoerd:
Kruisberg:
177 passanten,
43 te snel, is 24,3%.
Nieuwedijk:
212 passanten,
36 te snel, is 17,0%.
Molsebaan:
589 passanten,
15 te snel, is 2,5%.
Boeretangsedreef: 256 passanten,
29 te snel, is 11,3%.
Turnhoutsebaan: 786 passanten,
115 te snel, is 14,6%.
Zandvliet:
654 passanten,
133 te snel, is 20,3%.
Nieuwedijk:
49 passanten,
0 te snel,
is 0,0%.
Kruisberg:
183 passanten,
38 te snel, is 20,8%.
Zandvliet:
683 passanten,
53 te snel, is 7,7%.

11 juli: ons feest.

O

p 11 juli vieren we in Vlaanderen onze Vlaamse feestdag. Elk zichzelf
respecterend volk heeft zo haar dag waarop we even stilstaan bij wie of
wat we zijn, waar we voor staan en waar ons doel ligt. Het is al een jarenlange traditie dat wij, als N-VA Dessel, die dag samen vieren. Een fietstocht en een
barbecue zijn daarbij de steeds weerkerende ingrediënten. Dit jaar bestond die
fietstocht uit een fotozoektocht en werden de voeten onder de tafel geschoven in
het Jef Luytenstadion van Witgoor.

Nieuwedijk.

L

angs de Nieuwedijk nemen een
aantal bewoners het niet langer
dat er hard gereden wordt. Ze
plantten zwarte vlaggen in de voortuin
en lieten een raadslid van de oppositie
een petitie ‘Stop de dodeweg’ afgeven
na de gemeenteraad. Snelheidscontroles wijzen inderdaad uit dat vele
bestuurders er het gaspedaal te ver
induwen. De vlaggen helpen blijkbaar
wel want bij de laatste controle werd
niemand verbaliseerd. Maar ook het
gemeentebestuur zal verdere acties
ondernemen na de maatregelen die in
het verleden genomen werden, want
het is nog niet zo heel lang geleden
dat er in een groot deel van de
Nieuwedijk 90 mocht gereden worden.
Nu is dat 50!
Samen met de lokale politie zoeken we
naar gepaste maatregelen.
Knelpunt in de ongevallenstatistieken
is echter de zone ter hoogte van de
Sas 4-toren. Daar gebeuren nogal wat
ongelukken met fietsers. Het is ook
één van de drukste fietsknooppunten
van de streek.
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Onderwijsdebat.

B

innen het budget van de
Vlaamse Gemeenschap wordt
het leeuwendeel gebruikt voor
onderwijs. Daarnaast staat ons
onderwijs voor grote uitdagingen. We
horen tot de wereldtop, maar willen
daar ook onverkort blijven. Hoe
pakken we dat aan? Wat moet er
gewijzigd worden? Wat moet zeker
blijven. Hoe zit dat met die hervorming
van het secundair onderwijs? Over al
deze vragen willen we het debat
voeren.
Hiervoor nodigt Jong N-VA Dessel geen
twee onbesproken sprekers uit:
Kris Van Dijck (N-VA) en Boudewijn
Bouckaert (LDD). De eerste behoeft
weinig voorstelling. Sinds 1995 zetelt
onze burgemeester in de onderwijs
commissie van het Vlaams Parlement
en is de onderwijswoordvoerder van de
N-VA.

Boudewijn Bouckaert daarentegen is
professor Rechtsgeleerdheid aan de
Universiteit van Gent. Sedert 2009 is
hij Vlaams parlementslid voor LDD en
voorzitter van de commissie onderwijs
in het Vlaams Parlement.

De debatavond vindt plaats in de
bovenzaal van sportpark Brasel op
vrijdag 20 september om 20.00 uur.

Inkom gratis.

Jong N-VA gaf bloed.

O

p donderdag 25 juli trokken de
leden van Jong N-VA Dessel
samen met andere vrijwilligers
naar sporthal de Spin om bloed te
doneren. Via sociale media hadden we
de Desselse jongeren opgeroepen om
samen te verzamelen aan de
Spinhallen, op deze manier verlagen
we de drempel om bloed te komen
doneren. Dankzij het bloedgeven
hebben we met zijn allen een steentje
bijgedragen, iedereen kan in een
situatie verzeild geraken waar een
bloedtransfusie nodig is. Volgende keer
staan we opnieuw paraat!
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Café bij Bracke.

E

lio Di Rupo wordt er maar één keer in genoemd. En de woorden ‘Franstalige
belastingregering’ krijgt u niet te horen… Wel feiten, cijfers, zicht op het
HELE plaatje, en woorden en zinnen van niet-N-VA’ers, want u kan het ook
horen van een ander. U krijgt de toestand zoals hij is. Helaas.
In De Stand van het Land brengt Siegfried Bracke u inzicht en overzicht.
Over het verband tussen belasting en werkloosheid, tussen gepensioneerden en
jongeren zonder werk.
Over wat u in ruil voor uw bijdrage aan de samenleving (niet) terugkrijgt.
Café bij Bracke en vrienden geeft u - voor we samen iets drinken - ook zicht op
hoe het anders kan.
Want Vlaanderen heeft troeven, veel zelfs.
Wij verwelkomen u op woensdag 2 oktober vanaf 19.30 uuur in Het Paterspand
in Turnhout.
We verzamelen in Dessel op de Markt om 19.00 uur.

